
 

 

 PE568.557/ 1 

 SV 

 

 

 

 

22.10.2015 A8-0046/ 090-090 

 

 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 090-090  
från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

 

Betänkande 

James Nicholson A8-0046/2014 

Nya livsmedel 

 

Förslag till förordning (COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Ändringsförslag  90 

Förslag till förordning 

Artikel 26 a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 26a 

 Utövande av delegeringen 

 1. Kommissionen tilldelas befogenhet att 

anta delegerade akter på de villkor som 

fastställs i denna artikel. 

 2. Den befogenhet som avses i artiklarna 

4.3, 9.3, 11.1, 14.4 och 17.1 ska ges till 

kommissionen för en period av sju år från 

och med den …*. Kommissionen ska 

senast nio månader före utgången av 

sjuårsperioden utarbeta en rapport om 

delegeringen av befogenheter. 

Delegeringen av befogenhet ska genom 

tyst medgivande förlängas med perioder 

av samma längd, såvida inte 

Europaparlamentet eller rådet motsätter 

sig en sådan förlängning senast tre 

månader före utgången av perioden i 

fråga. 

 3. Den delegering av befogenhet som 
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avses i artiklarna 4.3, 9.3, 11.1, 14.4 och 

17.1 får när som helst återkallas av 

Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 

om återkallelse innebär att delegeringen 

av den befogenhet som anges i beslutet 

upphör att gälla. Beslutet får verkan 

dagen efter det att det offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning, 

eller vid ett senare i beslutet angivet 

datum. Detta ska inte påverka giltigheten 

hos någon av de delegerade akter som 

redan har trätt i kraft. 

 4. Så snart kommissionen antar en 

delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna. 

 5. En delegerad akt som antas enligt 

artiklarna 4.3, 9.3, 11.1, 14.4 och 17.1 ska 

träda i kraft endast om varken 

Europaparlamentet eller rådet har gjort 

invändningar mot den delegerade akten 

inom en period av två månader från den 

dag då akten delgavs Europaparlamentet 

och rådet, eller om både 

Europaparlamentet och rådet, före 

utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte 

kommer att invända. Denna tidsperiod 

ska förlängas med två månader på 

initiativ av parlamentet eller rådet. 

 __________________ 

 *EUT: inför datum för denna förordnings 

ikraftträdande. 

 


